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Przenośny głośnik Bluetooth BT14OUTDOOR marki Blaupunkt

Głośniki Bluetooth towarzyszą nam przy wykonywaniu codziennych czynności, w trakcie zabawy, aktywności
fizycznej, relaksu i podczas spotkania z przyjaciółmi. Dźwięki płynące, z tych zazwyczaj kompaktowych urządzeń,
budują nastrój, nadają charakter imprezie lub są po prostu miłym tłem do rozmów w ogrodzie w trakcie słonecznych
dni, a także w te bardziej pochmurne lub deszczowe.

Rozwiązaniem, które idealnie sprawdzi się w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne nie do końca nam sprzyjają lub ktoś
z gości niechcący potraci szklankę z sokiem, jest wodoodporny (IPX4), przenośny głośnik Bluetooth BT14OUTDOOR
marki Blaupunkt.
Wyposażenie urządzenia w funkcję TWS umożliwia uzyskanie dźwięku stereo porównywalnego do tego z najlepszej
jakości sprzętu muzycznego. Wystarczy, że połączone ze sobą za pomocą Bluetooth dwa głośniki BT14OUTDOOR
sparowane z jednym smartfonem, rozstawione zostaną na dwóch przeciwległych końcach pomieszczenia. Efekt stereo
naprawdę zaskakuje.
Wbudowany moduł Bluetooth obsługuje profil A2DP, dzięki któremu możliwa jest bezprzewodowa transmisja plików
audio z kompatybilnych urządzeń tj. smartfony, czy tablety. Funkcjonalność ta pozwala także na odtwarzanie listy
utworów wybranych z ogólnodostępnych serwisów internetowych.
W tylnej części obudowy głośnika producent umieścił gniazdo kart microSD, do którego można podłączyć nośniki w
standardzie microSD, SDHC i SDXC o maksymalnej pojemności do 64 GB. Umożliwia to bezpośrednie odtwarzanie
pokaźnej ilości plików muzycznych zapisanych w formacie MP3 oraz WMA. Obok slotu kart microSD znajduje się
złącze AUX, które można wykorzystać do podłączenia wszelkich zewnętrznych źródeł dźwięku, które nie posiadają
modułu Bluetooth – mogą to być na przykład wszelkiego rodzaju przenośne odtwarzacze MP3, ale również komputery
stacjonarne, czy starszej generacji laptopy.
BT14OUTDOOR posiada również wbudowany tuner FM z możliwością wprowadzenia do pamięci aż 40 stacji
radiowych i słuchanie ich zawsze tam, gdzie nadawany jest sygnał radiowy. Możliwość zapisania wybranych
częstotliwości oszczędza nasz czas, który musielibyśmy poświęcić na każdorazowe wyszukiwanie ulubionej rozgłośni
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emitującej nasze ulubione rytmy lub przekazującej informacje z kraju i ze świata.
Głośnik posiada wbudowany wzmacniacz o mocy wyjściowej 2 x 5 W RMS, co w połączeniu z dwoma wysokiej
jakości skutecznymi przetwornikami i pasywną membraną zlokalizowaną w tylnej części obudowy gwarantują wysoką
jakość dźwięku. Urządzenie zasilane jest wewnętrznym akumulatorem o pojemności 4000 mAh, co pozwala na
odtwarzanie dźwięku przez około 7 godzin bez konieczności ładowania baterii.
Solidna i zwarta konstrukcja w połączeniu z gumowanymi elementami chroniącymi urządzenie przed uszkodzeniem
oraz wodoodporna obudowa (spełniająca normę IPX4) sprawiają, że BT14OUTDOOR może być wykorzystywany w
trudnych warunkach pogodowych i być kompanem niejednej przygody w terenie.
Do zestawu dołączony jest przewód USB służący do ładowania akumulatora.
Funkcje i specyfikacja BT14OUTDOOR:
• Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audiostreaming (A2DP)
• Odtwarzacz microSD (do 64GB)
• Odtwarzanie plików MP3/WMA
• Radio FM z pamięcią 40 stacji
• Wejście AUX
• Wodoodporny (IPX4)
• Moc wyjściowa: 2 x 5W RMS
• TWS (Funkcja bezprzewodowego stereo)
• Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator (4000mAh)
• Ładowanie poprzez złącze micro USB (kabel w zestawie)
• Czas pracy na baterii: 7 godzin / Czas ładowania: 6 godzin
• Wymiary: 205 (szer.) x 81 (wys.) x 66 (gł.) mm
• Waga: 0,8 kg
• Kod EAN: 5901750503924
Sugerowana cena detaliczna brutto: 149 zł
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